
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

WWEESSTTEERRNNOOVVÝÝ  PPŘŘÍÍMMĚĚSSTTSSKKÝÝ  TTÁÁBBOORR  ŽŽIIDDOOVVIICCEE  
  

II..  TTUURRNNUUSS  ––  0022..0077..--0066..0077..22001188  

IIII..  TTUURRNNUUSS  ––  0066..0088..--1100..0088..22001188  
 
 

Westernová stáj Hofiteam Židovice pořádá u dětí oblíbený příměstský tábor u koní. Tábor je určen pro děti od 6 do 18 let, pro 
začátečníky i pokročilé jezdce, které mají rády koně a chtějí se o ně naučit starat. Tábor je veden zkušenými trenéry a instruktory 
westernového ježdění! Děti se seznámí z koňského hřbetu s ovládáním koně formou klasického výcviku na jízdárně a pro pokročilejší 
jsou připraveny pohodové vyjížďky. 
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
 

 tábor je organizován od pondělí do pátku 
 každý den začíná v 8 hod. a končí v 17 hod. v areálu stáje Židovice  

(po domluvě s rodiči lze čas individuálně přizpůsobit) 
 během dne se děti učí péči o koně, srst, kopyta, sedlání, uzdění, krmení 
 dopolední a odpolední výcvik na koni (výcvik na jízdárně nebo vyjížďka) 
 práce s koněm ze země, seznámení s westernovými soutěžními disciplínami 
 dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim zajištěn 
 doprovodný program, sportovní a společenské hry 
 focení dětí fotografem 
 na závěr tábora dětské hobby závody 
 po celou dobu tábora budeme k zastižení na tel. č.: 606 446 317 – Romana Hofmannová 

 
 

NUTNÉ VYBAVENÍ: 
 pevná přilba (s tříbodovým úchytem, může být i cyklistická), můžeme zapůjčit 
 gumáky, pláštěnka 
 pokrývka hlavy, sluneční brýle  
 boty s hladkou podrážkou 
 pohodlné dlouhé kalhoty (na ježdění) 
 repelent, opalovací krém 
 lahev na pití a batůžek  
 úrazové pojištění 

  



 
 

CENA A PLATEBNÍ INFORMACE: 
 

 3.100 Kč – začátečníci 
 3.600 Kč – pokročilí  

 

 cena zahrnuje: 
 2 x denně jízdu na koni 
 svačina, teplý oběd, svačina, pitný režim 
 doprovodný program 

 platba ve dvou splátkách: 
 první platba – záloha 1.500 Kč  (nutné zaplatit s odevzdáním vyplněné přihlášky) 

 
 doplatek 1.600 Kč nebo 2.100 Kč (nutné uhradit před začátkem tábora, nebo nejpozději v den nástupu dítěte na tábor) 

 
 způsoby platby: 

 hotově přímo ve stáji 
 převodem na účet:  177 699 830/0300  (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte) 
 
 

ZPŮSOBY PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE: 
 

 osobním odevzdáním vyplněné přihlášky ve stáji se zálohou 1.500 Kč 
 zasláním vyplněné přihlášky na e-mail. adresu: romanahof@tiscali.cz a zaplacením zálohy 1.500 Kč převodem na účet 
 PŘIHLÁŠKA SE STÁVÁ ZÁVAZNOU PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY  
 dokumenty: 

 Přihláška na westernový příměstský tábor Židovice 
 Čestné prohlášení 

 
 

VV  PPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  JJAAKKÝÝCCHHKKOOLLIIVV  NNEEJJAASSNNOOSSTTÍÍ  NNÁÁSS  NNEEVVÁÁHHEEJJTTEE  KKOONNTTAAKKTTOOVVAATT!!!!!!  
 
 
Více informací po telefonu: 606 446 317 – Romana Hofmannová 
e-mail: romanahof@tiscali.cz 
e-stránky: www.hofiteam.estranky.cz 

mailto:romanahof@tiscali.cz
http://www.stajkosor.cz/kontakt/
mailto:romanahof@tiscali.cz
http://www.hofiteam.estranky.cz/

